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SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E AMBIENTAIS DE GUARAPUAVA – SEAA/G  
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EDITAL Nº 15/2018-PPGG/UNICENTRO, DE 24 DE AGOSTO DE 2018 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO DO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA-PPGG, MESTRADO/DOUTORADO 

 

A Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Geografia-PPGG, Mestrado/Doutorado, da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, no uso de suas atribuições legais e considerando o 

disposto na Resolução nº 16-COU/UNICENTRO, de 19 de março de 2008; o Regulamento Geral da Pós-

Graduação da Universidade Estadual do Centro-Oeste, aprovado pela Resolução 19-CEPE/UNICENTRO, 

de 8 de julho de 2014; o Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Geografia-PPGG, 

Mestrado/Doutorado, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, aprovado pela a Resolução Nº 13-

COU/UNICENTRO, de 11 de agosto de 2015, e em conformidade com a decisão do Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia, Ata 07/2018, de 17 de agosto de 2018, torna pública a abertura 

das inscrições para o processo seletivo turma de 2019, conforme dispõe o presente Edital e seus anexos.  

 

1. Das disposições preliminares 

1.1. A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva o preenchimento de vagas do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia-PPGG, Mestrado/Doutorado, da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste, UNICENTRO, na área de concentração Dinâmica da Paisagem e dos Espaços Rurais e 

Urbanos, linhas de pesquisa “Dinâmica da Paisagem, Geomorfologia e Análise Ambiental” e “Dinâmica 

dos Espaços Rurais e Urbanos”. 

1.2. Podem se inscrever no processo graduados/mestres em qualquer área do conhecimento, respeitando-se 

a área de concentração do PPPG e as linhas de pesquisas de seus docentes (ANEXO I). 

 

2. Das vagas 

2.1. O processo seletivo do PPGG ofertará até 23 (vinte e três) vagas, para o Mestrado, e até 12 (doze) 

vagas para o Doutorado, para início em 2019 (ANEXO I).  

2.2. O preenchimento das vagas está condicionado à aprovação do candidato em todas as etapas do 

processo seletivo.  
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3. Das inscrições e documentação 

3.1. As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias 5 de setembro e 5 de novembro de 2018.  

3.2. Documentação obrigatória para inscrição: 

a) Requerimento de inscrição no processo seletivo do PPGG devidamente preenchido, inclusive com a 

indicação do orientador, uma foto 3 x 4 recente e assinatura do candidato (ANEXO II). 

b) Cópia de documento de identificação com foto (Cédula de Identidade ou Carteira Nacional de 

Habilitação). 

c) Para o Mestrado: cópia do diploma de graduação reconhecido pelo MEC ou na falta deste, declaração 

de conclusão fornecida pelo estabelecimento de ensino onde cursou a graduação (documento deve conter o 

timbre da instituição). Os alunos que estejam cursando o último período da graduação devem apresentar 

uma declaração de que concluirão o curso e o histórico das disciplinas cursadas (os documentos devem 

conter o timbre da instituição). Contudo, em caso de aprovação no processo seletivo, a matrícula somente 

será permitida ante a apresentação do Certificado de Conclusão de Curso e do Histórico Escolar/Diploma.  

d) Para o Doutorado: cópia de diploma de Mestre obtido em programa reconhecido pela CAPES ou ata de 

Defesa de Mestrado. Os alunos em fase final do curso de Mestrado poderão se inscrever para seleção do 

Doutorado desde que já estejam aprovados no Exame de Qualificação (anexar documento timbrado que 

confirme a realização da qualificação). Contudo, em caso de aprovação no processo seletivo, a matrícula 

somente será permitida ante a apresentação da ata de defesa da Dissertação ou do Diploma de Mestre. 

e) Cópia do Currículo Lattes atualizado dos últimos três anos, conforme plataforma Lattes-CNPq (não é 

necessário documentar). 

f) Três cópias do projeto de pesquisa sem encadernar (ANEXO III). 

g) Comprovante de proficiência em uma língua estrangeira para o Mestrado, com data não superior a 60 

(sessenta) meses e em duas (2) línguas estrangeiras para o Doutorado, com data não superior a 60 

(sessenta) meses, anteriores à data final de inscrição (5 de novembro de 2018) no processo seletivo. Os 

candidatos ao Doutorado poderão aproveitar a proficiência realizada no Mestrado, desde que a data não 

seja superior a 60 (sessenta) meses. Serão aceitos certificados de proficiência em inglês, francês ou 

espanhol, realizados por centros autorizados (Educational Testing Service (para testes TOEFL), 

International English Language Testing System (IELTS) ou Tese Prime-Sistemas de Avaliação Linguística 

(para exames TEAP, ELFA, TEPLE). Também serão aceitos exames de proficiência realizados por 

programas de Pós-Graduação da UNICENTRO, bem como aqueles realizados por outras universidades, 

desde que sejam devidamente certificados pelas instituições com a finalidade de proficiência em língua 

estrangeira para pós-graduação Stricto Sensu e dentro do prazo aqui estipulado.  
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3.3. A não entrega de qualquer documento constante do item 3.2 acarretará no indeferimento da inscrição e, 

consequentemente, na eliminação do candidato do processo seletivo. Não é permitido apensar quaisquer 

documentos após a homologação das inscrições pelo Colegiado do PPGG.  

3.4. A documentação constante do item 3.2 é válida apenas para o ato de inscrição e, consequentemente, 

para o processo seletivo 2019. No caso da matrícula no Programa de Pós-Graduação em Geografia-PPGG, 

Mestrado/Doutorado, os candidatos aprovados deverão entregar a documentação solicitada em edital 

próprio (Edital de Matrículas), em tempo oportuno. 

3.5. O candidato que prestar declaração falsa ou inexata, em qualquer documento, ainda que verificado 

posteriormente, será excluído do Programa de Pós-Graduação em Geografia-PPGG, Mestrado/Doutorado.  

3.6. Não é necessária a autenticação dos documentos.  

3.7. A inscrição poderá ser realizada mediante procuração, instrumento particular, com firma reconhecida e 

com poderes específicos para inscrição, caso esta não seja feita pelo próprio interessado. Se entregue 

pessoalmente deve ser feita na secretaria do Programa de Pós-Graduação em Geografia-PPGG, 

Mestrado/Doutorado, bloco da Geografia, Campus CEDETEG, UNICENTRO, no seu horário de 

funcionamento, das 9h às 11h e das 14 às 17h até a data de 5 de novembro de 2018. Se a documentação for 

encaminhada via correio/SEDEX, postada em território brasileiro, a data de registro da postagem deve ser 

até 5 de novembro de 2018 e deve ser encaminhada para o seguinte endereço: 

 

Programa de Pós-Graduação em Geografia-PPGG, Mestrado/Doutorado-Bloco da Geografia 

Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, Campus CEDETEG 

Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 3 – Vila Carli – CEP 85040-080 

Guarapuava – Paraná – Brasil. 

 

3.8. Em data simultânea ao envio da documentação constante do item 3.2 via correio/SEDEX (5/11/2018), 

postada em território brasileiro, o candidato também deverá encaminhá-la, em formato PDF e em arquivo 

único, ao e-mail do PPGGsecmestradogeografia@yahoo.com.br. 

3.9. Encerrado o prazo de inscrições, a documentação será submetida à Comissão de Seleção do Programa 

de Pós-Graduação em Geografia-PPGG, Mestrado/Doutorado, que após a sua conferência encaminhará o 

resultado ao Colegiado do PPGG para homologação e publicação em edital. 

3.10. Todos os resultados e informações relativas ao processo seletivo-2019, serão divulgados por meio de 

editais fixados no quadro de avisos do PPGG, bloco da Geografia no campus CEDETEG, bem como na site 

do programa: http://www2.unicentro.br/ppgg 

mailto:secmestradogeografia@yahoo.com.br
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4. Do processo seletivo para o Mestrado 

4.1. O processo de seleção constará de duas (2) etapas:  

• Etapa I – prova escrita de conhecimentos geográficos (eliminatória).  

• Etapa II – entrevista com análise do Currículo Lattes e do projeto de pesquisa (classificatória e 

eliminatória).  

4.2. Etapa I – prova escrita de conhecimentos geográficos (eliminatória)  

a) Para participar da prova escrita, o candidato deverá se apresentar, em data e horário estabelecidos em 

edital com documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica azul ou preta.  

b) O início da prova será às 8h30min., e o término às 12h, do dia 26 de novembro de 2018. 

c) A prova escrita, de caráter eliminatório, terá duração de três horas e trinta minutos (3h30min.). 

d) A prova escrita consistirá de elaboração de um texto dissertativo. O tema da prova escrita envolverá uma 

abordagem teórico-metodológica e epistemológica da Geografia conforme as linhas de pesquisa do PPGG. 

As sugestões de bibliografias para o Mestrado constam no ANEXO IV.  

e) Serão avaliados, na prova escrita, os aspectos: estruturação textual (introdução, desenvolvimento e 

conclusão), conteúdo (coerência e domínio do tema), lógica de apresentação das ideias e atendimento as 

normas da Língua Portuguesa.  

f) Após a realização da prova escrita haverá leitura pública da mesma, pelo candidato, em local e horário a 

serem indicados pela Comissão de Seleção. O não comparecimento para a realização da prova escrita e da 

leitura pública, no dia e horário determinados, implicará na eliminação automática do candidato. 

g) A nota final da Etapa I será calculada com base na média aritmética das notas atribuídas pelos 

avaliadores do processo seletivo, cabendo a cada um de seus membros atribuir uma nota na escala de zero 

(0) a dez (10). 

h) Para ser aprovado na Etapa I o candidato deverá obter nota igual ou superior a seis (6,0).  

i) O resultado da prova escrita constará em edital próprio como APROVADO, para aqueles que obtiverem 

nota igual ou superior a seis (6,0), e NÃO APROVADO, para aqueles que obtiverem nota inferior a seis 

(6,0). 

j) As notas atribuídas ao candidato aprovado na Etapa I serão somadas à Etapa II. Contudo, a média final 

não garante a vaga no processo seletivo. 
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4.3. Etapa II – entrevista com análise do Currículo Lattes e do projeto de pesquisa (classificatória e 

eliminatória).  

a) Participam da Etapa II os candidatos aprovados na Etapa I.  

b) Nesta Etapa serão abordados aspectos relativos ao domínio do tema do projeto de pesquisa e sua 

coerência com a linha de pesquisa indicada pelo candidato, bem como a experiência de pesquisa e/ou 

profissional apresentada no Currículo Lattes. 

c) Para ser aprovado na Etapa II o candidato deverá obter nota igual ou superior a sete (7,0). 

d) O ingresso no Mestrado obedecerá a existência de vagas disponíveis pelos orientadores. 

 

5. Do processo seletivo para o Doutorado 

5.1. O processo de seleção constará de Entrevista, classificatória e eliminatória, na qual serão consideradas:  

a) A análise do projeto de pesquisa (domínio do tema e sua coerência com a linha de pesquisa indicada 

pelo candidato). 

b) A análise do Currículo Lattes (experiência de pesquisa e/ou profissional). 

c) Para a avaliação da entrevista serão considerados os seguintes critérios: aderência do tema do projeto à 

linha de pesquisa do PPGG indicada pelo candidato; domínio do tema do projeto; pertinência da literatura e 

da metodologia proposta; experiência com o tema ou com temáticas relacionadas; viabilidade da pesquisa; 

capacidade argumentativa e de comunicação de ideias. 

5.2. Serão aprovados os candidatos com nota igual ou superior a sete (7,0).  

5.3. O ingresso no Doutorado obedecerá a existência de vagas disponíveis pelos orientadores. 

 

6. Das vagas de suplência  

6.1. Os candidatos classificados como suplentes para o Mestrado/Doutorado poderão ser absorvidos por 

outro orientador, nas seguintes condições: 

6.2. A Comissão de Seleção, após consulta aos docentes do PPGG com oferta de vaga(s), poderá indicar 

orientador para os candidatos aprovados na condição de suplentes, desde que haja vaga disponível na linha 

de pesquisa de inscrição do candidato e aceite do orientador.  

6.3. Não será permitida a mudança da linha de pesquisa indicada no ato da inscrição. 
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7. Do resultado final  

A divulgação do resultado final será realizada de acordo com a classificação dos aprovados conforme vagas 

disponíveis.  

 

8. Da comissão de seleção  

8.1. A Comissão de Seleção, composta por professores vinculados ao Programa de Pós-Graduação em 

Geografia-PPGG, Mestrado/Doutorado terá como atribuições: 

a) Homologar a lista dos candidatos às vagas oferecidas.  

b) Convocar os professores credenciados no PPGG para participarem das Etapas I e II do processo seletivo 

para o Mestrado e da entrevista para o Doutorado.  

c) Submeter o resultado final do processo de seleção 2018 ao Colegiado Programa de Pós-Graduação em 

Geografia-PPGG, Mestrado/Doutorado, para homologar a relação dos candidatos classificados como 

aprovados ou suplentes.  

8.2. O PPGG, após homologação pelo seu Colegiado, divulgará a lista dos candidatos classificados como 

aprovados ou suplentes no processo de seleção 2018.  

 

9. Do cronograma  

9.1. O processo de seleção obedecerá ao seguinte cronograma: 

Inscrições 5 setembro a 5 de novembro de 2018 

Homologação das inscrições 19 de novembro de 2018 

Prova escrita e leitura pública para o Mestrado 26 de novembro de 2018 

Entrevistas para o Mestrado 27 de novembro de 2018 

Entrevistas para o Doutorado 29 e 30 de novembro de 2018 

Divulgação do resultado no site do PPGG* A partir de 5 de dezembro de 2018 

*Os resultados serão divulgados no quadro de avisos do bloco da Geografia no CEDETEG e na página 

eletrônica do PPGG: http://www2.unicentro.br/ppgg  

 

10. É parte integrante deste edital  

a) Anexo I – Relação do corpo docente, linhas de pesquisa e respectivas vagas para o Mestrado e 

Doutorado. 

b) Anexo II – Requerimento de inscrição. 

http://www2.unicentro.br/ppgg
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c) Anexo III – Roteiro para elaboração do projeto de pesquisa. 

d) Anexo IV – Bibliografia mínima recomendada para realização da prova escrita para o Mestrado. 

 

11. Das disposições finais  

11.1 Ao inscrever-se no Processo de Seleção 2018 o candidato reconhece e aceita as normas e condições 

estabelecidas neste Edital.  

11.2 Não há cobrança de taxa de inscrição. 

11.3 Fica inelegível para efetuar matrícula o candidato que estiver cursando graduação em concomitância 

com o Mestrado/Doutorado. 

11.4 A documentação do candidato não aprovado poderá ser retirada na Secretaria do Programa de Pós-

Graduação em Geografia-PPGG, Mestrado/Doutorado, entre os dias 12 e 14 de dezembro de 2018. Após 

esta data a documentação será descartada (não será enviada nenhuma documentação por correio). 

11.5 A divulgação do resultado final será por meio de Edital. 

11.6 O Programa de Pós-Graduação em Geografia-PPGG, Mestrado/Doutorado, da Universidade Estadual 

do Centro-Oeste, UNICENTRO, reserva-se o direito de não preencher todas as vagas ofertadas. 

11.7 O ingresso do candidato aprovado não garante o recebimento automático de bolsa de estudo. A 

concessão de bolsas para o Mestrado e Doutorado se dá por meio de processo so seletivo específico, de 

competência da Comissão de Bolsas do PPGG e de acordo com a Instrução Normativa 01/2017-

PPGG/UNICENTRO, de 21 de fevereiro de 2017. A disponibilidade de bolsas no Programa depende das 

ofertas das agências de fomento (CNPq, CAPES, Fundação Araucária ou de outra fonte de fomento). 

11.8 Os casos omissos, durante a realização do processo de seleção de candidatos ao Programa de Pós-

Graduação em Geografia-PPGG, Mestrado/Doutorado, serão resolvidos pela Comissão de Seleção.  

 

Guarapuava-PR, 24 de agosto de 2018.  

 

Profa. Dra. Karla Rosário Brumes 

Comissão do Processo Seletivo  

 

Prof. Dr. Valdemir Antoneli 

Comissão do Processo Seletivo  
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ANEXO I 

LINHAS DE PESQUISA, CORPO DOCENTE E RESPECTIVAS VAGAS 

 
DOCENTES DA LINHA 1:  

DINÂMICA DA PAISAGEM, GEOMORFOLOGIA E ANÁLISE AMBIENTAL  

VAGAS 

M 

VAGAS 

D 

Prof. Dr. Aparecido Ribeiro de Andrade  

Climatologia Aplicada; Hidroclimatologia; Climatologia e Riscos Socioambientais  

apaandrade@gmail.com 

3 1 

Prof. Dr. Edivaldo Lopes Thomaz   

Erosão e Degradação do Solo; Uso da terra e Impacto Hidro-Geomorfológico; Análise Ambiental 

thomaz@unicentro.br   

2 1 

Prof. Dr. Leandro Redin Vestena   

Hidrologia e Recursos Hídricos; Hidrogeomorfologia; Análise Ambiental lvestena@gmail.com   

2 1 

Prof. Dr. Mauricio Camargo Filho   

Geomorfologia; Análise ambiental  

mcamargo12@hotmail.com 

1 0 

Prof. Dr. Valdemir Antonelli 

Hidrogeomorfologia; Análise das Paisagens Rurais; Degradação Ambiental 

vaantoneli@gmail.com 

2 1 

Prof. Dr. Júlio Cesar Paisani 

Dinâmica das Paisagens Continentais Subtropicais; Geomorfologia do Quaternário; Gênese de 

Formações Superficiais; Processos Erosivos e Sedimentares em Ambiente de Encosta 

juliopaisani@hotmail.com  

0 2 

TOTAL  10 6 

 

DOCENTES DA LINHA 2: 

DINÂMICA DOS ESPAÇOS RURAIS E URBANOS 

VAGAS 

M 

VAGAS  

D 

Profa. Dra. Cecilia Hauresko 

O Ensino de Geografia Agrária; Agricultura Familiar/Camponesa; Imigração ucraniana no Brasil 

cehauresko@ig.com.br  

1 0 

Profa. Dra. Karla Rosário Brumes 
Redes Socioespaciais, Migrações e Mobilidade Espacial; Produção do Espaço Urbano 
kbrumes@hotmail.com   

2 1 

Prof. Dr. Lisandro Pezzi Schmidt   
Geografia Urbana, Políticas Públicas de Planejamento Urbano; Produção do Espaço Urbano-

Regional  
lisandrops@hotmail.com   

2 0 

Profa. Dra. Márcia da Silva   
Estado e Reordenamento do Território; Políticas Públicas para o Desenvolvimento Urbano-

Regional e Redes de Poder 
marcia.silvams@gmail.com  

2 1 

Profa. Dra. Marquiana de Freitas Vilas Boas Gomes 
Educação Geográfica; Cartografia Social; Cartografia Ambiental 
marquiana@unicentro.br 

2 1 

Prof. Dr. Marcos Aurelio Saquet 

Autonomia e Preservação da Natureza, da Cultura e Desenvolvimento Territorial, Relações 

Urbano-Rurais, Território e Redes 

saquetmarcos@hotmail.com  

0 2 

Prof. Dr. Pierre Alves Costa   
Geografia Industrial; Uso do Território e Dinâmica Econômica 
alvespierre75@hotmail.com 

2 0 

Prof. Dr. Sergio Fajardo 
Espaço Rural; Estudos Agrários; Setor Agroindustrial; Cooperativismo Agropecuário 
sergiofajardo@hotmail.com 

2 1 

TOTAL  13 6 
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ANEXO II 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

PREENCHIMENTO EM LETRA DE FORMA 

 

 

 

                                                                                                                                       (Colar Foto 3x4) 

CURSO: 

(       ) MESTRADO 

(       ) DOUTORADO 

 

 

 

LINHAS DE PESQUISA: 

(       ) Linha 1: Dinâmica da Paisagem, Geomorfologia e Análise Ambiental 

(       ) Linha 2: Dinâmica dos Espaços Rurais e Urbanos 

 

  

1. Dados pessoais 

Nome:___________________________________________________Data de nasc.__________________ 

Nome do pai: __________________________________________________________________________ 

Nome da mãe: _________________________________________________________________________ 

RG: ______________________ Órgão emissor: _________ Data de expedição: ___________________ 

Naturalidade: _________________________ Nacionalidade: _____________ Estado Civil: _________ 

CPF: ____________________________________________ E-mail: _____________________________ 

 

2. Endereço para correspondência 

Rua: ________________________________________________________________ Nº:_______________ 

Bairro: ___________________________ Cidade: ___________________________ CEP:______________ 

UF: _________ Fone: _________________ Celular: __________________ 

 

3. Atividade profissional 

Local: ____________________________________________________________________________ 

Cargo: ____________________________________________________________________________ 
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4. Formação  (         ) Licenciatura   (          ) Bacharelado 

Instituição:___________________________________ Curso: _________________________________ 

Ano de conclusão:________________________ 

Município:___________________________________ UF:________________ País:____________ 

   

5. Proficiência: (        ) sim (........) não                            Idioma 1: ________________________________ 

                                                                                           Idioma 2: ________________________________ 

Data de realização idioma 1:______________________________________________________________ 

Data de realização idioma 2:______________________________________________________________ 

Nota ou conceito idioma 1: _______________________________________________________________ 

Nota ou conceito idioma 2:________________________________________________________________ 

 

6. Afastamento das atividades profissionais para o cursar Mestrado/Doutorado:   sim (       ) não (       ) 

 

7. Orientador (a):______________________________________________________________________ 

É obrigatória a indicação de orientador (a) 

Visto do orientador (a): _____________________________________________________________ 

(      ) Declaro para os devidos fins, que li, tenho conhecimento e estou de acordo com as 

normas e regulamentos da Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO e 

do Programa de Pós-Graduação em Geografia-PPGG, em relação às quais não poderei 

alegar desconhecimento. 

 

Data:_____ /_____ /_____ 

 

_________________________                                           

Assinatura do Requerente 

Anexar Documentação Conforme Edital 15/2018 

PPGG/UNICENTRO. 

 

Deferido em: _____/_____/_____ 

 

Por: ____________________________ 

Carimbo e Assinatura 
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ANEXO III 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA1 

 

O projeto deverá estar digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, tamanho 

A4, margens 2,5, máximo de 15 (quinze) páginas. 

 

NA PÁGINA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE CONSTAR:  

1. Título  

2. Linha de pesquisa  

3. Nome do autor  

 

NO PROJETO DEVE CONSTAR:  

1. Resumo (máximo de até 200 palavras). 

2. Palavras-chave 3 (três). 

3. Introdução (apresentação, justificativa e problemática de pesquisa)  

4. Indicar a principal inovação do tema da pesquisa em relação aos estudos existentes (novidade, 

relevância, lacuna de pesquisa etc.).  

5. Aderência do tema do projeto à linha de pesquisa do PPGG indicada pelo candidato. 

6. Objetivo geral e objetivos específicos.  

7. Metodologia (procedimentos, equipamentos e materiais a serem utilizados, quando for o caso)  

8. Resultados esperados ao fim da pesquisa (contribuições teóricas, metodológicas, aplicações etc.). 

9. Cronograma de execução no período de 2 (dois) anos de curso para o Mestrado e de 4 (quatro) anos 

de curso para o Doutorado, a contar de março de 2019. 

10. Orçamento (estimativa de custo da pesquisa incluindo 24 ou 48 meses de bolsa, ser for pleitear). 

11. Referências (de acordo com ABNT-NBR 6023). 

                                                           
1 O projeto deve ser paginado. 
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ANEXO IV 

BIBLIOGRAFIA MÍNIMA RECOMENDADA PARA REALIZAÇÃO 

DA PROVA ESCRITA PARA O MESTRADO 
 

 

GERAL  

CLAVAL, P. Terra dos homens: Geografia. São Paulo: Contexto, 2010. 

GOMES, P. C. C. Geografia e modernidade. São Paulo: Bertrand Brasil, 1996. 

GREGORY, K. J. A natureza da Geografia Física. São Paulo: Bertrand Brasil, 1992. 

MASSEY, D. Pelo espaço: uma nova política da espacialidade. Trad. Hilda P. Maciel e Rogério Haesbaert. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 

SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo. Razão e emoção.  São Paulo: Hucitec, 1996. 

SPOSITO, E. S. Geografia e Filosofia. São Paulo: UNESP, 2004. 

 

LINHA 1 – DINÂMICA DA PAISAGEM, GEOMORFOLOGIA E ANÁLISE AMBIENTAL 

BARRY, R. G.; CHORLEY, J. R. Atmosfera, tempo e clima. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 528 p. 

CHRISTOFOLETTI, A. Modelagem de sistemas ambientais. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 236 p. 

GREGORY, K. J. A natureza da Geografia Física. São Paulo: Bertrand Brasil, 1992. 

GUERRA, A. T.; CUNHA, S. B. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1994.  

TUCCI, C. E. M. (org.). Hidrologia: Ciência e Aplicação. 2. ed. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (ABRH), 2000. 943 p.  

 

LINHA 2 – DINÂMICA DOS ESPAÇOS RURAIS E URBANOS 

ARRETCHE, M. (org.). Trajetórias das desigualdades: como Brasil mudou nos últimos 50 anos. São Paulo: 

Ed. Unesp/CEM, 2015. 

CASTRO, I. E. Espaços da democracia: para uma agenda da geografia política contemporânea. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2014. 

MARAFON, G. J.; RUA, J.; RIBEIRO, M. A. (org.). Abordagens técnico-metodológicas em Geografia 

agrária. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2007. 

MARICATO, E. Para entender a crise urbana. São Paulo: Expressão Popular, 2015. 

SOUZA, M. L. de. Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2013. 

VASCONCELOS, P. A.; CORREA, R. L.; PINTAUDE, S. M. (org.). A cidade contemporânea: segregação 

socioespacial. São Paulo: Contexto, 2013. 


